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ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนิน ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

การหรือภารกิจอ่ืนๆทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์

1.การรวบรวมข้อมูลวสัดุครุภณัฑ์ความ 

ต้องการประจ าป ี2561

วตัถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลวสัดุครุภณัฑ์ มีการส ารวจความต้องการ ส ารวจวสัดุครุภณัฑ์ที่ต้องการ ความต้องการวสัดุครุภณัฑ์ ความต้องการใช้ มีแบบฟอร์มส ารวจวสัดุครุภณัฑ์ที่ช ารุด งานพสัดุ

ส านักงาน - งานบา้นงานครัว วสัดุครุภณัฑ์ที่ช ารุดและ แต่ละหน่วยงาน วสัดุส านักงาน - งานบา้น ครุภณัฑ์ต่างยังมี ในแต่ละฝ่าย และส ารวจความพงึพอใจ

เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏบิติั มีความต้องการแต่ละฝ่าย และครุภณัฑ์ที่ช ารุด งานครัวที่ช ารุดไม่ตรงความ เพิ่มขึ้นตามลักษณะ ในการใช้งานวสัดุ - ครุภณัฑ์ตามลักษณะ

งานและจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ยังไม่มีความชัดเจน และวสัดุตามความต้อง ต้องการจริง ของงาน ของวสัดุ และความต้องการ เช่น ชนิดรุ่น

ประจ าป ี2561 การของแต่ละฝ่าย ยี่หอ้ ประเภท

2. การจัดท าแผนการจัดซ้ือวสัดุ 

ประจ าป ี2561

                         โรงพยาบาลทุง่ฝน

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที ่30 มถุินายน 2562
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หน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนิน ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ทีย่ังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ
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ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์

 (วสัดุส านักงาน – เงินบ ารุง)

วตัถุประสงค์

เพื่อใหม้ีวสัดุ/ครุภณัฑ์ สนับสนุน จัดท าแผนยังไม่ครอบคลุม การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริ ผลการจัดท าแผนการจัดซ้ือ แผนการจัดซ้ือวสัดุ มีการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ งานพสัดุ

การปฏบิติังาน อย่างมีประสิทธภิาพ จากการรวบรวมข้อมูล หารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดจ้างประจ าป ี2561 ครุภณัฑ์ยังมีการจัดซ้ือ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง

ทนัเวลาและได้พสัดุตรงตามคุณ ความต้องการใช้ประจ าปี และจัดท างบประมาณปอ้งกัน และผลการรวมรวมความต้อง นอกแผน

ลักษณะของการใช้งานและถูกต้อง ยังมีความต้องการนอกแผนการจัดซ้ือนอกแผนประจ าปี การใช้วสัดุ-ครุภณัฑ์แต่ละฝ่าย

ครบถ้วนใหท้นัเวลา และมีมาตรฐาน การจัดซ้ือวสัดุประจ าปี 2561 เพื่อใหต้รงไปตามความต้อง

ในการใช้งานและเพยีงพอต่อการใช้ 2561 การใช้และตามแผนที่จัดท า

งานประจ าปงีบประมาณ 2561 ขึ้น

3.การด าเนินการจัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์

ส านักงาน - งานบา้นงานครัว

วตัถุประสงค์

เพื่อใหก้ารจัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์เปน็ไป มีความคลาดเคล่ือนของการปฏบิติัตามพระราชบญั ผลปฏบิติัตามพระราชบญั -ความคลาดเคล่ือนของการ -แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่ม งานพสัดุ

ตามความต้องการและความจ าเปน็ ปฏบิติัตามพระราชบญัญัติ ญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ ญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ ปฏบิติัตามพระราชบญัญัติ เพื่อตรวจสอบการปฏบิติังาน
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ตามแผนการจัดซ้ือประจ าป ี2561 การจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพสัดุภาครัฐ การบริหารพสัดุภาครัฐ การจัดซ้ือจัดจ้างและ นอกจากคณะกรรม

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 การบริหารพสัดุภาครัฐ การตรวจรับเพื่อตรวจสอบการจัดซ้ือ

พ.ศ. 2560 2. มีการจัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ มีการจัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ พ.ศ. 2560 จัดจ้างใหว้สัดุครุภณัฑ์ตรงตามความต้อง

และยังมีความเข้าใจใน ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และตรวจสอบข้อมูลผ่าน E-GP

เร่ืองระเบยีบที่ไม่ชัดเจน ประจ าป ี2561 ประจ าป ี2561

และระบบ EGP การจัดซ้ือ และระบบ EGP การจัดซ้ือ

ผ่านระบบ internet ผ่านระบบ internet

ที่มีราคาต้ังแต่ 5000 ขึ้นไป ที่มีราคาต้ังแต่ 5000 ขึ้นไป

และข้อมูลในระบ EGP

4. การติดตามและประเมินผล

การจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

วตัถุประสงค์

เพื่อใหท้ราบความก้าวหน้าและปญั -มีการรายงานผลการด าเนิน มีคณะกรรมการควบ ผลการด าเนินการยังมีอุป -แต่งต้ังคณะกรรมการและที่ปรึกษาใน งานพสัดุ

หาการจัดซ้ือจัดวสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ การจัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์เปน็ คุมการด าเนินงานจัด สรรคในการด าเนินการอยู่ การด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาและอุป
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อุปสรรค การด าเนินงาน รายลักษอ์ักษรต่อผู้บงัคับ ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส านัก สรรค

บญัชา งานและงานบา้นงาน มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ EGP

ครัว ติดตามและประเมินผล

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รายงานใหผู้้บริหารและ ผลการรายงานใหผู้้บริ -

วตัถุประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวของทราบ หารและหน่วยงานที่

เพื่อทราบผลการด าเนินงานและ ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างยัง เปน็ลายลักษณ์อักษรอย่าง เกี่ยวของทราบเปน็

ใช้ข้อมูลปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด ไม่ครบถ้วนตามแผนการ ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ลายลักษณ์อักษรอย่าง

ซ้ือวสัดุส านักงานต่อไป จัดซ้ือ ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

ลงลายมอืชื่อ.............................................................










